Aan: senioren, maatjes, stuur- en kerngroepleden, maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden,
Elke derde donderdag van de maand komen betrokkenen van
De Diaconale Stad (DSR) samen in Mariadal, Vincentiusstraat 7
voor gebed, een maaltijd en gesprek. Het is de plaats waar we
maandelijkse ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen.
Ook belang-stellenden zijn van harte welkom.
De maaltijd is gratis, uw bijdrage geeft u door deel te nemen
aan het gebed en het gesprek.
Als u een keer langs wilt komen kunt u zich opgeven bij:
mstroopj@xs4all.nl

17.30 uur:
17.55 uur:
18.00 uur:
18.30 uur
19.30 uur:
20.00 uur:
21.00 uur:

Ontvangst
Woord van welkom
Gebedsviering
Soep- + broodmaaltijd met gesprek
Pauze: vertrek van de gasten
Kerngroepoverleg
Afsluiting

Muziek verbindt echt, en dat is ook wat uit het tweede
bezoek bleek. Samen werden oude krakers gezongen zoals
‘Het kleine café aan de haven’, maar er was ook ruimte voor
nieuwe muziek. Een lied van Kinderen voor Kinderen werd
gezongen: Klaar voor de start! Een lied dat op de basisschool
gebruikt is voor de start van de Kinderboekenweek.
Generaties kwamen zo samen en raakten in gesprek over
muziek, hobby’s en afkomst. Een kloof wordt overwonnen!
Nancy van der Zande

Sinds het begin van dit schooljaar brengt het SpeelLeerhuis met kinderen tweewekelijks een bezoek aan de
dagverpleging van St. Elisabeth, een verzorgingshuis in de
Westrand. Deze samenwerking is tot stand gekomen in de
zomer van 2014. Aangezien ontmoeting tussen twee
generaties een mooi doel kan zijn, was de bereidheid om
samen te gaan werken van beide zijden groot.
Na een kennismaking met de groep van de dagbesteding,
was het op 3 september zover. Het eerste groepje kinderen
(2 uit de onderbouw, 2 uit de middenbouw van de
basisschool) ging op bezoek. Het thema van deze middag
was: ‘er zit muziek in!’ De eerste contacten waren zeker
hoopgevend voor de toekomst. De kinderen waren heel
open en al gauw kwamen de eerste gesprekjes op gang.
Samen maakte men muziekinstrumentjes, en op het eind
kon men met elkaar muziek maken. >

Als stuurgroep van de DSR vinden wij het contact met onze
volwassen maatjes erg belangrijk. Op donderdag 25
september was er weer een gezellig samenzijn in Mariadal.
Van de stuurgroep waren Cas en Mieke aanwezig. Jammer
dat verschillende maatjes niet konden komen, maar hopelijk
zijn zij er de volgende keer wel bij.
Het werd een gezellige middag waarin we ook weer een
nieuw maatje konden voorstellen, dat brengt het totaal nu
op 13 volwassen maatjes die samen 23 senioren bezoeken.
Bij een kopje koffie met iets lekkers erbij werden verhalen
verteld en konden we weer van elkaars ervaringen leren.
De meeste aandacht ging naar
Het moeten
het feit dat enkele van onze
senioren op korte termijn
verhuizen naar een
moesten beslissen over het
zorgcentrum heeft
verhuizen naar een zorgcentrum. Dat is een zeer
een grote impact.
ingrijpende verandering in
hun leven. De impact die dat heeft op de ouderen is niet te
onderschatten. Onze aandacht en een luisterend oor zijn dan
nog belangrijker dan anders.
De aanwezige maatjes hebben dat zeker begrepen en goed
opgepakt. We waren het eens over onze rol als maatje: het
aandacht hebben VOOR en luisteren NAAR de mensen, zodat
we een vertrouwensrelatie en een vriendschapsband kunnen
opbouwen. >

Vervolg: Maatjes van senioren bijeen.
Het werd ook duidelijk dat dit afhankelijk is van de situatie
en de persoon. Maar wat we doen (of niet doen) is altijd
gestoeld op het respect voor de oudere. Zij zijn belangrijk.
Wij willen de maatjes die aanwezig waren hartelijk
bedanken voor een gezellig samenzijn, waarin we met
elkaar weer ontdekten hoe belangrijk ons contacten voor
mensen kunnen zijn.
Cas van Beek en Mieke Stroop

Woensdag 1 oktober hebben 75 mensen naar de film Iris
gekeken waarin het proces van dementering zichtbaar en
voelbaar was. Maar hoe kunnen wij dan in contact blijven
met dementerende mensen?
Woensdag 15 oktober van 19.00 – 22.00 uur nodigt De
Diaconale Stad belangstellenden en maatjes uit opnieuw
naar de Vincentiusstraat 7 te komen. Dan onderzoekt men
met deskundigen en deels aan den lijve wat van waarde is
in de onderlinge omgang, juist als de verstandelijke
vermogens langzaam maar zeker verdampen.
Kosten: een vrije gift.
Meer informatie vindt u op: www.dediaconalestad.nl

In 2011 besteedde het Bisdom een nummer van het
Bisdommagazine aan de Sociale Leer. Daar vond ik de
volgende bezinnende woorden:
‘Wie de Heer wil volgen, weet zich geroepen tot een leven
uit één stuk. Vanuit het sacrament van de eucharistie
worden wij de wereld ingestuurd om haar te veranderen.
Vanuit de wereld nemen wij de vreugde en de hoop, maar
ook het verdriet en de angst van mensen weer mee in het
vieren van de eucharistie.’
‘Het christendom is geen veilige burcht waar we in kunnen
wegvluchten voor de problemen van de wereld. Het is juist
bij uitstek de plaats waarin we uitgedaagd worden om de
problemen van de wereld serieus te nemen.
In onze sociale betrokkenheid openbaart en bewijst zich de
authenticiteit van onze religieuze innerlijkheid en spiritualiteit. Actie en contemplatie horen bij elkaar. Deze beweging
van het sacrament naar de wereld en van de wereld naar
het sacrament betekent dat de sociale leer een appèl doet
op alle gelovigen, en nog breder, naar alle mensen van
goede wil die zich willen inzetten voor een wereld waarin er
respect is voor de menselijke waardigheid, en waarin
gestreefd wordt naar solidariteit, gerechtigheid en het
algemeen welzijn van een ieder.’
Bron: Bisdomblad bisdom van Breda 2011/nr. 3

Jan Monden

U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te
werken aan één van de projecten. Ook een financiële bijdrage is
van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op:
Banknr NL 36 RABO 0147 9828 98 t.n.v.
RK Parochie Sint Norbertus
met vermelding: ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal

‘De Diaconale Stad Roosendaal’ is een diaconaal project, dat
in 2009 is begonnen vanuit het Bisdom van Breda, in
samenwerking met de parochies in Roosendaal. De
doelstelling was om de diaconie meer over het voetlicht te
plaatsen. De Diaconale Stad baseert zich op het evangelie.
Dienen is daarbij het kernwoord. Jezus zegt: ‘Ik ben niet
gekomen om te worden gediend, maar om te dienen.’
In het Grieks is dienen ‘diakonein’, vandaar de benaming De
‘Diaconale’ Stad.
De volgende activiteiten zijn in de afgelopen vijf jaar
opgestart:
Maandelijkse ontmoetingsavond
Aandacht voor senioren (maatjesproject)
Speel- Leerhuis
Inzet maatschappelijke stagiaires
Armoedebestrijding
Nieuwkomers en vluchtelingen
Op zondag 23 november viert ‘De Diaconale Stad’ het 5-jarig
bestaan van 13.30 tot 16.00 uur in het Klooster van
Mariadal, Vincentiusstraat 7 te Roosendaal
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het
jubileum. De middag zal ondersteund worden door o.a.
muziek en een spreker
Uw komst graag aanmelden voor dinsdag 18 november,
Telefonisch: Mieke Stroop 06-12516206 of per E-mail
info@dediaconalestad.nl
Parkeren: Er is gelegenheid om - gratis - te parkeren in de
straten in de omgeving, of op de parkeerplaats van het
klooster (ingang halverwege de Vincentiusstraat, inrijden
vanaf de Stationsstraat).

RK Caritasinstelling

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of
belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad
Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit.
Redactie: Jan Monden, Nancy van der Zande, Mieke Stroop,
Cas van Beek,
Heeft u belangstelling of wilt u van de verzendlijst verwijderd
worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan:
info@dediaconalestad.nl
Postadres:
De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7 4701 LM Roosendaal
Deadline kopij Nieuwsbrief 8: dinsdag 28 oktober

